
 

 
 

 
       НАЧЕЛНИШТВО  СЛУЖБЕ  ПЛАНИНСКИХ  ВОДИЧА 

 
Дел. број.: 07 
Датум: 12.04.2021.        

ПОЗИВ 

ОСНОВНИМ ПЛАНИНАРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И КЛУБОВИМА 

КОЈИ ИМАЈУ ПОЛАЗНИКЕ ЗА ОБУКУ 

ЗА ЗВАЊЕ ПЛАНИНСКИ ВОДИЧ III КАТЕГОРИЈЕ 
 

Закон о спорту Републике Србије, прописује да чланови основних планинарских 
организација и Клубова, који желе да постану планински водичи, морају да заврше обуку која се 
састоји из стручних предмета по Програму обуке Службе водича ПСС и општих предмета по 
Програму за оспособљавање на акредитованој високошколској установи из области спорта. 
 
                                              ОПШТИ ДЕО ОБУКЕ НА ФАКУЛТЕТУ 
 

У овом тренутку,  оспособљавање препоручујемо да обавите на Факултету за спорт и 
туризам ТИМС - у Новом Саду или Високој школи струковних студија ,,Спортска академија,, у 
Београду, са којима ПСС има потписан уговор о сарадњи.  

 
У складу са овим, полазници обуке за звање планински водич III категорије, прво морају 

да на факултету, заврше стручно оспособљавање из општих предмета. За пријављивање за овај 
део обуке, потребно је поступити по  упутству са ТИМС-а или Високе школе струковних студија 
,,Спортска академија,, у Београду.  

 
Полазници који успешно заврше општи део, за стручни део обуке на Сопотници, треба да 

се пријаве електронским путем, секретару Службе водича на мејл адресу: sluzbavodica@pss.rs  
најкасније до краја маја 2021. године. Уз пријавни образац, потребно је доставити скенирана 
документа: уверење спортског лекара о здравственој способности, не старије од шест месеци, 
фотографију у ЈПГ формату ( као за личну карту ), уверење о завршеној основној планинарској 
обуци и завршеном стручном оспособљавању на једној од наведених високошколских установа.    
 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ДЕО ОБУКЕ НА СОПОТНИЦИ 
 

Обука за звање планински водич III категорије, биће одржана од 30.07.- 08.08. 2021. 
на Сопотници код Пријепоља.  

 
Уколико буде више пријављених полазника, него што је капацитет дома, биће 

организована и друга смена од 08.-16.08.2021. године.  
 
У смени може бити највише 30. полазника. Полазници обуке биће смештени у 

вишекреветним собама у планинарском дому „Сопотница“, који је у власништву              
ПД „ Камена Гора “ из Пријепоља. Дом поседује два мокра чвора са тушевима. 
 

Обуку ће одржати наставни тим Службе планинских водича ПСС, који чине 
инструктори, оперативни тренери и остали чланови.   
  

Сви полазници, треба да буду на железничкој станици Пријепоље најкасније до 
19,00 часова, првог дана смене. Наставни тим, од тог тренутка почиње са обуком.  

 
Препоручујемо свим полазницима из истог места боравка, да се консултују око 

евентуалног заједничког превоза, чиме би смањили трошкове и повећали удобност путовања.  
 

Искуство наставног тима и домаћина, омогућиће нам да у потпуности и безбедно 
реализујемо план обуке уз максималан заједнички напор полазника и наставног тима.  
 

Да би ово било могуће, осим организационих проблема које је наставни тим са 
домаћинима већ решио (смештај, исхрана, локални превоз, простор за наставу) постоје два 
проблема која морамо да решавамо заједнички:  
- Свако кашњење, неуредност или не придржавање дневног распореда активности ма ког 
учесника, умножава се бројем полазника и предавача. Због овога је прецизно поштовање плана, 
распореда и дисциплине, императив за све нас.  
- Магацин службе располаже свом потребном заједничком опремом и личном техничком 

опремом за 10 полазника. Ова количина опреме неће бити довољна да је сви истовремено  

 

 



користе у колико сами полазници набавком, позамљивањем или изнајмљивањем, не реше овај 

проблем. Наставни тим од свих полазника и њихових клубова очекује да се у заједничком 

интересу несметаног одвијања интезивне обуке, решавању овог проблема посвете максимално.  
 

Свако размењивање опреме током извођења обуке смањује њен интезитет, па самим тим 
доводи у питање и крајњи резултат у ограниченом времену којим располажемо.   
 

Сви полазници обуке морају да понесу:  
 
- планинарску (ПСС) и здравствену картицу и личну карту 
Сви полазници обуке су обавезни да имају планинарску опрему за боравак у планини за 10 дана 
у летњим условима. 
 
  Неопходна опрема је: 
 
- планинарске ципеле, средство за одржавање ципела, резервне пертле,  
- транспортни ранац до 80ℓ, ранац до 40ℓ, врећа за спавање у летњим условима, 
- подметач, шаторско крило, ветровка, полар, пресвлаке, чарапе ( више пари ), пригодне         
планинарске панталоне, камашне, прибор за личну хигијену, комплет прве помоћи 
- прибор за писање ( свеска, оловка, гумица, лењир, угломер ), 
- лична документа ( планинарска картица, лична карта и здравствена картица ), 
- бусола ( компас ), GPS - ко поседује, два карабинера са матицом,  
- два помоћна ужета од 3 до 4 m., дебљине 6 mm, једна шивена трака дужине 1,20 м. 
- једна шивена трака дужине 60 цм., Petzl reverso или одговарајућа  справа другог произвођача, 
- прибор за јело ( посуда, кашика, виљушка, нож ), шлем , појас. 
 

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:  
 

Потребно је да научите да везујете шест основних чворова: водички, прусиков, чвор 
за надовезивање, осмицу, лађарац и полулађарац. 

Ради успешног праћења обуке, неопходно је бити одговарајуће физички припрељен.  
Да бисте своју припремљеност проверили и по потреби унапредили, неопходно је да 

сами извршите проверу путем Куперовог теста. 
 
ТЕСТ  ФИЗИЧКЕ ПРИПРЕМЉЕНОСТИ - КУПЕРОВ ТЕСТ 
 
На стази од 400 м. трчи се 12 мин. И мери се пређено растојање. 
У зависности од тога, колико је растојање претрчано или препешачено, добија се ниво 

издржљивости, а према старости и полу планинара. 
 

Године 
старости и 
пол 

 
Веома добро 

 
Добро 

 
Просечно 

 
Лоше 

 
Веома лоше 

20-29 М 2800+ м 2400-2800 м 2200-2399 м 1600-2199 м. 1600- м. 
20-29 Ж 2700+ м 2200-2700 м 1800-2199 м 1500-1799 м. 1500- м. 
30-39 М 2700+ м 2300-2700 м 1900-2299 м 1500-1899 м. 1500- м. 
30-39 Ж 2500+ м. 2000-2500 м 1700-1999 м 1400-1699 м. 1400- м. 
40-49 М 2500+ м 2100-2500 м 1700-2099 м. 1400-1699 м. 1400- м. 
40-49 Ж 2300+м 1900-2300 м 1500-1899 м. 1200-1499 м 1200- м. 
50 + М 2400+ м 2000-2400 м 1600-1999 м. 1300-1599 м. 1300- м. 
50 + Ж 2200+ м 1700-2200 м 1400-1699 м. 1100-1399 м 1100- м. 

 
Уколико су вам резултати лоши или веома лоши, доводи се у питање похађање обуке. 
У том случају, предлажемо да приступите тренажном програму довођења у кондицију. 

 
КОТИЗАЦИЈА 

 
У котизацију је урачунато: спавање у дому, доручак, ужина, ручак, вечера, писани 

материјал за обуку, значка и ИД картица, мајица, превоз Пријепоље - Сопотница - Пријепоље и 
организациони трошкови инструктора и предавача.  

 
Котизација обуке је 28.000,00 динара.  

 
Основне планинарске организације и Клубови или полазници обуке, обавезни су да 

уплате износ за обуку по следећој динамици:  
Прва рата у износу од 14.000,00 динара, до 15. јуна 2021. уплаћује се на жиро рачун 

Планинарског савеза Србије  325-9500600031176-30 са назнаком „ Обука за звање 
планински водич III категорије 2021 “. Уплатом стичете право да добијете материјал за 
припрему испита и исте полажете.  

Друга рата у износу од 14.000,00 динара до 15. јула 2021. уплаћује се на жиро рачун 
Планинарског савеза Србије  325-9500600031176-30 са назнаком „ Обука за звање 
планински водич III категорије 2021 “. Уплате пристигле после овог датума неће бити 
прихваћене. 
 
 
 
 
 



Препоручујемо основним планинарским организацијама и Клубовима, да за своје 
полазнике, сносе све или део трошкова. Молимо Вас да благовремено извршите уплату. 

Полазници ће по редоследу пријављивања бити распоређени у смене и о томе ће бити 
обавештени, чим буде попуњена прва смена, а најкасније првог радног дана у јуну месецу. 
 

За информације, полазници треба да се обрате на мејл адресу: sluzbavodica@pss.rs  
Лазар Попара, секретар 064 221 59 16 или Зоран Контић, начелник 065 88 06 519. 
 

Уприлогу: 
- Информације са ТИМС- а и Спортске академије и 
- Образац бр. 40 В 
 

 
            У Београду  12.03.2021.     Начелник Службе водича: 

Зоран Контић мводич МБ 131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

325-9500600031176-30   ПИБ  

 


